
49/1999 1999.10.13

Szombathelyi Coop 

Zrt. Szombathely, 

Kiskar u. 1.

18-10-100681 13995308-4711-114-18 Bozzai, Fő u. 23. 

107/2008

2015-02-26 mód

2/2015 2015-03-30 műk.eng.

a kereskedelmi 

tevékenység címe, 

üzletnél helyrajzi 

száma

Nyilvántartás-

ba vétel száma

a kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

Kereskedő neve, 

címe, székhelye

Kereskedő 

cégjegyzékszáma, 

vállalkozói 

nyilvántartási 

száma, kistermelő 

regisztrációs száma

A kereskedő 

statisztikai  

száma

A kereskedelmi tevékenység helye



111/2008 2008.11.27
Nagy László Bozzai, 

Fő u. 23.
7970316 63940358

Bozzai, Fő u. 23.  

/48/3. hrsz.

2009-03-09 nyitvat.mód



2009-09-30 nyitvat.mód

2012.08.31. megszünt

135/2011 2011.06.25.napjára
Nagy László Bozzai, 

Fő u. 23.
7970316 63940358

3/2012 2012.09.04
Habda Gáborné Vép, 

Ady u. 28.
18699699 60157816

Bozzai, Fő u. 23. 48/3. 

hrsz

műk.eng.3/2012 2012.09.17

2014.11.03. műk eng. 

Leadás

2014.10.22 term.kör mód

2015.07.21. nyitv.idő

9/2012 2012.12.17

Vép Város 

Önkormányzat 

GAMESZ Vép, 

Rákóczi u. 8.

15423115 Bozzai, Fő u. 30.

2016.08.01 megszüntetés

5/2014 2014.10.27

Magyar Posta Zrt 

Budapest, Dunavirág 

u. 2-6.

01-10-042463 10901232



27. Játékáru;

39. Optikai cikk;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;



hétfő kedd szerda csütörtök

üzlet zárva 6.30-14.30 6.30-14.30 6.30-14.30

mozgóbolt 

esetében a 

működési 

terület és az 

útvonal jegyzéke

üzleten kívüli 

kereskedés és 

csomagküldő 

kereskedelem 

esetében a működési 

terület jegyzéke, a 

működési  területtel 

érintett települések, 

vagy a megye ill. 

országos jelleg 

megjelölése

közlekedési 

eszközön 

folytatott 

értékesítésnél 

közlekedési 

eszköz 

megjelölése 

(jármű 

azonosítására 

használt jelzés 

feltüntetésével)

napi/heti nyitvatartási idő

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A kereskedelmi tevékenység helye

üzleten kívüli 

kereskedelemné

l szervezett 

utazás, v. tartott 

rendezvény 

helyei időpontja,  

utazás 

keretében 

tartott 

rendezvény 

esetén az  

indulási és  

célhelyének, 

utazás 

időpontjának 

megjelölése

Kereskedelmi 

tevékenység 

helye szerinti 

bontásban a 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája a 

Kertv. 3. §. 

(4) bekezdése 

szerint



üzlet 14-21 14-21 14-21 14-21



időszakos 

fióküzlet

üzlet 8-10 és 15-22 9-11 és 15-22 9-11 és 15-22 9-11 és 15-22

üzlet 7-15.30 7-15.30 7-15.30 7-15.30

Bozzai mozgóbolt



27. Játékáru;

39. Optikai cikk;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;



péntek szombat vasárnap
árusítótér nettó 

alapterülete

6.30-14.30 6.30-12 zárva 245. sz. vegyesbolt 162 2008.06.30 48

napi/heti nyitvatartási idő

az üzlet elnevezése

üzlet 

alapterülete 

(m2)

 vendéglátó 

üzlet 

befogadóké-

pessége

vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik



14-21 14-21 14-21 Italbolt 45 20



9-11 és 15-22 8-10 és 15-22 8-10 és 15-22 Hajnal kocsma 45 20 2012.09.03

7-15.30 nincs nincs
Bozzai Vadvirág Óvoda 

kihelyezett csoport tálalkonyha
2012.12.17



27. Játékáru;

39. Optikai cikk;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;



üzlethez 

létesített 

gépjármű-

várakozóhel

yek száma

gépjármű-

várakozóhelyek 

telekhatártól 

mért távolsága 

és elhelyezése 

(saját telek, más 

telken 

parkolóban, 

parkolóházban, 

közterület 

közlekedésre 

szánt terület egy 

részén, 

közforgalom 

céljára átadott 

magánút egy 

részén)

üzletköteles termékek 

megnevezése, sorszáma 

3. mell. alapján 

20. Illatszer, drogéria;
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 

ital,
igen kiskereskedelem

21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru;

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék, 

1.5. Hús-és hentesáru, 

1.6. Hal, 

1.7. Zöldség- és gyümölcs,

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.),

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, 

savanyított tejtermék stb.), 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 

margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, 

ecet, méz, bébiétel stb.),

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő 

termék (gyógynövény, biotermék, testépítő 

szer 

2. Dohányterméket kiegészítő termék;

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, 

háztartási textiltermék, lakástextília, 

ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, 

hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg 

készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, 

tű, varrócérna, gomb stb.);

termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján

a Jöt. 3. § (2) 

bekezdése szerinti 

termékek

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén 

kereskedelmi  tevékenység jellege 

(kereskedelmi ügynöki tevékenység 

(Kertv. 2. § 10. pont), 

kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13. 

pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2.§ 30. pont), 

nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. 

pont

az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban



4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati 

cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 

kiegészítő);

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-

ruházati cikk, babakocsi, babaülés, 

babaágy, babaápolási cikk stb.);

7. Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk;

9. Villamos háztartási készülék és 

villamossági cikk;

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó 

felvétel, CD, DVD stb.);

12. Telekommunikációs cikk

14. Vasáru, barkácsanyag

16. Könyv;

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány;

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 

(vászon, állvány stb.);

20. Illatszer, drogéria;

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;

24. Palackos gáz;

25. Óra- és ékszer; 

26. Sportszer, sporteszköz 

(horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 

kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas 

felszerelés, kiegészítők stb.);

27. Játékáru;

30. Virág és kertészeti cikk;

32. Állateledel, takarmány;

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati 

cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, 

a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, 

tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);

38. Fotócikk;

39. Optikai cikk;

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

59. Egyéb (elem, illóolaj)

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 

ital,
igen

kiskereskedelem,vendé

glátás

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.),



2. Dohánytermékek kiskereskedelem

2. Dohánytermékek igen
kiskereskedelem, 

vendéglátás

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes 

ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.),

1.1. Meleg-, hideg étel, nem
kiskereskedelem, 

vendéglátás

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
igen kiskereskedelem

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.),

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, 

margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, 

ecet, méz, bébiétel stb.),

7. Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk;

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó 

felvétel, CD, DVD stb.);

12. Telekommunikációs cikk;

16. Könyv;



17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány;

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 

(vászon, állvány stb.);

27. Játékáru;

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati 

cikk,  a tevékenységhez szükséges eszköz, 

kisgép (pincegazdasági felszerelés, 

vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.);

39. Optikai cikk;

43. Emlék- és ajándéktárgy;

44. Numizmatikai termék;

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;



nem nem

Szhelyi Járási Hiv. 

Járási Állateü. És 

Élelm. Ellen. Hiv. 

VA-06I/ÁÉH/193-

3/2015

Tej, tejtermék  

(hűtést igénylő tej 

és tejtermék)

friss hús (előhűtött, 

fagyasztott, 

gyorsfagyasztott)

külön engedély 

száma, kiállító 

hatóság, termékek 

köre

kereskedelmi  tevékenység jellege 

(kereskedelmi ügynöki tevékenység 

(Kertv. 2. § 10. pont), 

kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13. 

pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2.§ 30. pont), 

nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. 

pont

szeszesital 

kimérést

 a 22.§.(1) 

bekezdésben 

meghatározot

t 

tevékenységet

az üzletben folytatnak-e: 



igen nem



igen nem

nem

Szhely Járási 

Állateü. És 

Élelmiszer el. Hiv. 

VA-06I/ÁÉH/969-

2/2013

1.1. Meleg-, hideg 

étel

1.10. Tej, tejtermék 

(vaj, sajt, túró, 

savanyított 

tejtermék stb.), 

nem nem




